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fényképen háromszobás lakásunk nappalija 
látszik, ami akkor is, akárcsak most is mind-
egyik – legalább kétgyermekes – családban 
több funkciót töltött be. Délután, este, hétvé-

geken családi négyesünk tartózkodásának, a közös filmnézé-
sek, zenehallgatások, dumapartik színhelye és hétvégi bulik, 
baráti összejövetelek, névnapok, szilveszterek, ballagás előtti 
diáklátogatások, „megéneklések” csatatere volt. Könyvekkel 
tömött polcai, íróasztala és hivatalosan bejegyzett, rendőrség 
által nyilvántartott, ellenőrzött betűmintájú írógépe miatt 
dolgozószoba is volt, ha délelőttönként az újságíró apa ellé-
pett a zajos szerkesztőségből, hogy művészportrét, színház-
kritikát, műteremlátogató riportot, recenziót, népművészeti 
oldalt stb. kopogtasson az antik, kecses fekete Olivetti-gép 
kis, kerek nikkel keretes billentyűin. Meg verseket. Nem sze-
mélyeskedés, hanem olvasói nosztalgia íratja le velem, hogy 
egy mai, fiatal újságolvasó nehezen képzelheti el, hogy a 
kötelező és néha túlbuzgó ideológiai és propagandamoslék 
mellett a magyar pártnapilapok milyen tartalmas műveltsé-
gi források is voltak. Az egész romániai művelődési életről 
tudósítottak, a legnagyobb íróktól közöltek tárcát, novellát, 
verset, a legnagyobb képzőművészekkel, színészekkel, zené-
szekkel, tudósokkal, táncosokkal, népművészekkel készítet-
tek interjút. Igaz, hogy a cenzúra és az öncenzúra is őrködött 
azon, hogy a rendszert és a pártpolitikát bírálat ne érje, de így 
is mindenki tudott olvasni a sorok között, és felmérhette, mi 
történik országszerte művészeti téren, és ezen belül milyen 

rangú a magyar művelődési élet. Ma, sajnos ülhetek órákat a 
számítógép előtt, átböngészhetem hetekre is visszamenőleg 
a hazai magyar és román, valamint az anyaországi napilapo-
kat, legtöbbször csak akkor olvashatok híres művészekről, 
ha kitüntették, ha kirabolták, ha balesetet szenvedett vagy 
okozott, ha súlyos beteg, ha botrányba keveredett, ha válik, 
ha fiatal szeretője van, vagy ha elhunyt. Művészi, művelődési 
esemény akkor érdemel pár sor helyett riportot, ha ott orszá-
gos vagy helyi politikusok, szponzorok háttérlobbizását sej-
tem. Így aztán nem csoda, hogy Kukutyinfalva bodegájában 
is tudnak X prosztata-műtétjéről, Y válásáról, Z szerelem-
gyerekéről, de jómagam is nehezen tudnék felsorolni öt-öt 
hazai, negyven év alatti magyar költőt, írót, festőt, szobrászt, 
színészt, tudóst, pedig időm van a tájékozódásra és érdekel 
is a média. Csak ők nem érdeklik a médiát, mert állítólag az 
olvasókat csak a botrányok, a horoszkópok, a főzés, a sport 
körüli cirkuszok és az időjárás érdekli.

Visszatérve arra a fényképre, amiről írni kezdtem, nap-
palink este – miután gyermekeink szobájukba vonultak le-

feküdni – hálószobánkká alakult. Kiszellőztettük kettőnk 
cigarettafüstjét, kihúztuk a kanapé ülőkéit, megvetettük az 
ágyat, és mielőtt elaludtunk, még „olvasóteremmé” is változ-
tattuk a „nagyszobát”. Sokáig olvastunk volna, ha hagyják! 
De a hetvenes évek végétől kezdve mind gyakoribbak lettek 
az áramszünetek. Délután öt óra körül már nem volt tanácsos 
liftbe ülni, mert előfordulhatott, hogy kétórás sötétzárkára 
ítélődött a gyanútlan, peches ember. Éjfélkor is kikapcsolták 
az áramot, hadd tegye el mindenki magát a másnapi munká-
ra, hisz normákat, terveket, pártalapszervezeti munkavállalá-
sokat kellett „teljesíteni és túlszárnyalni”. Ennek a szónak az 
elválasztására különösen figyelniük kellett a korrektoroknak, 
nehogy sor elejére kerüljön a „nyalni” szóvég, pedig ez ak-
kor már társadalmi szokássá vált minden szinten, sőt minél 
kisebb volt egy főnök, annál jobban vágyott arra, hogy úgy 
istenítsék őt is, mint a Legnagyobbat.

A fényképet, amit végre annyi írói csűrés-csavarás után 
bemutatok, a nyomdaszolgálatból hazatérő férjem készí-
tette, mert ellenállhatatlanul komikusnak tartotta, amit az 
előszobából a nappali-hálóban látott. Hogy felesége a sötét 
lakásban, a halott éjjelilámpa mellett, egy középkorra em-
lékeztető mécses imbolygó fényénél olvas, mert azt könnyű 
volt mozgatni, elfújni. Négy modernebb, tükrös petróle-
umlámpánk a lakás minden helyiségében, festményeink 
mellett, kampón díszelgett, és szolgálta sötétedés után „a 
sokoldalúan fejtett román szocializmus építőit, pártunk 
messzemenő gondoskodása mellett”.
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folytatás a 7. oldalról
– Korábban kérdéses volt a fesztivál léte, anya-

gi szempontból lehetetlenítették el létezését a koráb-
bi pénzosztó szervezetek. Idén hogy alakul a finan-
szírozás kérdése?

– Farkas György fesztiváligazgató bará-
tom szokott emlegetni egy Gyergyó környéki 
öreget, nagy mesélőt, aki azt mondta egy alka-
lommal: „Az igazságot fel kell öltöztetni, nem 
elegendő csak úgy, né, odahajítani”. Valahogy 
így van ez a fesztiválokkal is, hiszen egy film ve-
títéséhez igazából nem kell túl sok pénz, csak 
egy vászon, egy lejátszó, egy projektor és egy 
terem. De ez nem fesztivál, hanem filmvetítés. 
Egy fesztivál jóval több ennél: vetítéssorozat, 
szakmai találkozó, egy műfaj bemutatkozása. 
Egy igazi show. Annak a sikere pedig költsé-
ges. Sok néző megtekinthet közel hatvan mi-
nőségi filmet a fesztiválon, alig egy-két doku-
mentumfilm elkészítésének az árából. (Pedig 
a dokumentumfilmek manapság igen kevés 
pénzből gazdálkodnak…) Úgy fest, a döntés-
hozók megértették, hogy a filmeket nemcsak 
gyártani, hanem nézni is kellene. Ilyenformán 
sikerült támogatást kapnunk mind a magyar, 
mind a román kulturális tárca részéről. Nem 
túl sokat, de most már éppen elegendőt, hogy 
jövő időben is merjünk gondolkozni. És ez 
nem semmi az elmúlt évekhez, különösen ta-
valyhoz képest, amikor a fesztivál első napján 
még úgy nézett ki, hogy saját zsebünkből fi-
nanszírozzuk a film.dok-ot.

– A magyar–román kettősség miben nyil-
vánul meg idén? Milyen alkotók részvételére 
számítanak? 

– Válaszoljanak a számok. A magyar do-
kumentumfilm-gyártás világhírű, közel száz 
alkotás készül évente, amelyből mintegy negy-
ven, tehát közel fele kap elismerést külföldön is. 
Romániában más az arány. Kevés film készül, 
de azok majdnem mind nagyon jók és sikere-

sek. Gondoljunk csak bele, Magyarországtól 
eltérően, a rendszerváltás előtt Romániában 
nem létezett dokumentumfilm-gyártás, csak 
propagandafilmek készültek. Idén már jelentős 
számú, mintegy 35 filmet jelöltek a film.dokra. 
Hol a helye a film.doknak a romániai és a ma-
gyarországi filmes világban? Nehéz pontosan 
bemérni, viszont a kettősség jól látható: egy-
részről mindkét országban ez az egyedüli csak 
dokumentumfilmes fesztivál, másrészről pedig 
mindkét országban vannak sokkal nagyobb kö-
zönséget vonzó filmes rendezvények. Nincsen 

egységes mérce, aki hozzánk ellátogat, az vissza-
tér, aki jelöl, az újrajelöl, aki itt nyer, az büszke 
rá, és aki komolyan veszi a saját filmjét, az tudja, 
hogy itt nyer vagy legalábbis versenybe kerül. A 
film.dok éppen akkora, amekkorának egy ilyen 
filmes rendezvénynek lennie kell, a szervezők 
önimádatának lenne áldozata, ha nagyobbnak 
szeretne tűnni, mint amekorra.

– Mennyire népszerű ma a dokumentumfilm 
mint műfaj?

– Úgy érezzük, hogy egyre népszerűbb. A 
válság, a pénztelenség és a felszínes-fecsegő bul-
vármédia korában a dokumentumfilm a hite-
lességével nyeri el a nézők elismerését. Amikor a 
fantazy-filmek (Harry Potter, Gyűrűk ura stb.) 
a tökéletességig fejlesztik a fikciós műfajt, akkor 
megszületik a valóság iránti igény is: a dokumen-
tumok, a dokumentumfilm iránti igény.

– A tévécsatornák milyen mértékben vevők az 
ilyen jellegű alkotásokra?

– A televízióadók mindig késésben van-
nak, különösen a közszolgálati adók. Egyre 

inkább igénylik a dokumentumfilmeket, 
de ebben a kereskedelmi csatornák meg-
előzték a köztévéket. Dokumentumfilme-
ket sugárzó tematikus csatornák tömege 
árasztja el igénytelen témákkal a nézőket, 
miközben a köztévék műsoridejük alig 
1-2 százalékát áldozzák értékorientált va-
lóságfilmekre. 

– Beke Mihály Andrást újságíróként, 
kultúrdiplomataként ismeri az erdélyi és a 
magyarországi közönség egyaránt. Jelenleg 
mivel foglalkozik? 

– Megtisztelő az érdeklődés. Bukaresti 
mandátumom lejártával visszatértem a Ma-
gyar Televízióba. Több műsor készítésében 
is részt vettem, legutóbb, tavaly egy európai 
uniós tematikájú heti műsor felelős szerkesz-
tője voltam. Közben írok is, megjelent egy 
könyvem a magyar kulturális diplomáciáról, 
megjelenés előtt áll egy francia esszékötet-
fordításom. Alain Minc francia esszéíró Új 
középkor című könyvét fordítottam magyar-
ra, nem utolsósorban magyar, sőt erdélyi ma-
gyar vonatkozásai miatt…

A dokumentumfilm 
hitelességével nyeri el 
a nézők elismerését

Beke Mihály András. A fesztivál igazi show fotó: mihály lászló


